
 6 – Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020 PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas minas Gerais - Caderno 2
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PomPÉu

Torna público que fará realizar-se Processo licitatório nº 006/2020, 
Inexigibilidade 002/2020 - Chamada Pública paraCompra de gêne-
ros alimentícios da agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de alimenta-
ção Escolar/PNaE, com fundamento no art .14, da lei nº 11 .947/2009 
e na resolução FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 . Data da abertura: 
12/02/2020 às 13:00h . Informações: Telefone: (37) 3523 1000, ramal 
211 .o edital poderá ser obtido noe-mail: editaislicitacao@pompeu .
mg .gov .br ou sitewww .pompeu .mg .gov .br .

3 cm -20 1314539 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTE NoVA - mG.
Extrato de Prorrogação de Contrato . Processo licitatório nº 232/2018 
Dispensa nº 058/2018 . objeto: prorrogação do Termo de Cooperação 
Técnica e a implementação, desenvolvimento e manutenção do sis-
tema de Controle e administração Escolar – sislamE (tecnologia da 
uFJF licenciada pela Fadepe – Processo nº 23071 .001515/2015-83 do 
CrITT/uFJF), para o desenvolvimento da Educação, interligando as 
escolas participantes do projeto à secretaria municipal de Educação 
(smE) . Contratada: Fundação de apoio e Desenvolvimento do Ensino, 
Pesquisa e Extensão – Fadepe, CNPJ: 00 .703 .697/0001-67, Passando a 
vigorar por mais 12 (doze) meses até 15/01/2021 . Publique-se . Wagner 
mol Guimarães (Prefeito) .

3 cm -17 1314274 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PoNTo 
DoS VoLANTES – mG

Processo de licitação nº . 007/2020, na modalidade Pregão Presen-
cial nº . 006/2020, do Tipo menor Preço Por Item, cujo objeto visa o 
rEGIsTro DE PrEços para futura aquisição de material de constru-
ção . o recebimento das propostas será no dia 31/01/2020, às 09h00min . 
os atos convocatórios serão processados e julgados de acordo com as 
leis Federais nºs . 10 .520/2002 e 8 .666/93 e suas alterações, Decreto 
municipal 027/2014 e Decreto municipal nº . 074/2018 . o edital e seus 
anexos estarão disponíveis no site www .pontodosvolantes .mg .gov .br . 
Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao seguinte endereço de 
e-mail: licitacaopmpv@hotmail .com . Ponto dos Volantes/mG, 20 de 
janeiro de 2020 . leandro ramos santana – Prefeito municipal .

3 cm -20 1314442 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PorTEiriNHA
aviso de licitação - Pregão Presencial nº . 04/2020 - objeto: aquisição 
de Equipamentos agrícolas para atendimento ao Convênio 381/2019/
sEaPa-mG . Dia da licitação: 03/02/2020 às 09:00hs . local: Pça . Pre-
sidente Vargas, 01 – Centro, Porteirinha-mG . Edital disponível www .
porteirinha .mg .gov .br . Informações (38) 3831-1297 ou licitacao@por-
teirinha .mg .gov .br .

 Porteirinha/mG, 20/01/2020 . advá mendes silva – Pregoeiro .
2 cm -20 1314415 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
PrESiDENTE BErNArDES/mG

Proc . licitatório nº . 004/2020 . Chamada Pública nº . 001/2020 . 
objeto: aquisição de merenda Escolar da agricultura Familiar . Data: 
12/02/2020 às 08:00 . local: rua são José, 21, Centro . Edital e informa-
ções: (32)3538-1136 ou pelo site www .presidentebernardes .mg .gov .br . 
Jazon Haroldo silva almeida – Prefeito municipal – 20/01/2020 .
PrEFEITura muNICIPal DE PrEsIDENTE bErNarDEs/mG . 
Proc . licitatório nº . 06/2020 . Pregão nº . 03/2020 . objeto: aquisição 
de Cestas básicas . Data: 04/02/2020 às 08:00 . local: rua são José, 
21, Centro . Edital e informações: (32)3538-1136 ou pelo site www .
presidentebernardes .mg .gov .br . Presidente bernardes/mG, 20/01/2020 . 
Jazon Haroldo silva almeida – Prefeito municipal .
PrEFEITura muNICIPal DE PrEsIDENTE bErNarDEs/mG . 
Proc . licitatório nº . 07/2020 . Pregão nº . 04/2020 . objeto: Contratação 
de serviços de Transporte Escolar . Data: 05/02/2020 às 08:00 . local: 
rua são José, 21, Centro . Edital e informações: (32)3538-1136 ou pelo 
site www .presidentebernardes .mg .gov .br . Presidente bernardes/mG, 
20/01/2020 . Jazon Haroldo silva almeida – Prefeito municipal .

4 cm -20 1314323 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio CASCA. 
Decisão Impugnações Edital Pregão Presencial nº 002/2020 . a Prego-
eira da Prefeitura municipal de rio Casca, consubstanciada em pare-
cer jurídico anexo, decide conhecer as impugnações apresentadas pelas 
empresas alimentus Vale do aço Comércio atacadista de Gêneros ali-
mentícios lTDa-EPP e minas Vale Distribuidora de alimentus Eireli, 
no mérito, julgar as impugnações ImProCEDENTEs . rio Casca, 20 
de janeiro de 2020 . Nathalie Isabela Kfuri da silva– Pregoeira . 

2 cm -20 1314479 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE rio DoCE.
 EDITal CoNCurso PÚblICo 001/2015 . Convocação/nomeação 
de candidatos . a Prefeitura municipal de rio Doce faz tornar público 
que o Prefeito municipal de rio Doce, silvério Joaquim aparecido da 
luz, realizou através do Decreto municipal nº 1 .816 de 06 de Dezem-
bro de 2019, a nomeação de candidatos aprovados no edital concurso 
público 001/2015, para o cargo de: motorista, Professor de Educação 
Física . o Decreto contendo a relação do candidato nomeado poderá 
ser obtida no endereço sede da Prefeitura municipal, à rua antônio da 
Conceição saraiva, 19, centro, rio Doce, minas Gerais, e no site: www .
riodoce.mg.gov.br. O candidato nomeado fica advertido que a posse e 
exercício do cargo deverá ocorrer no prazo de 30 dias, sob pena de 
decadência do direito . rio Doce, 16 de Janeiro de 2020 .

3 cm -20 1314443 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá 
aVIso EDITal DE lICITaçÃo Nº 007/2020 – moDalIDaDE 
PrEGÃo PrEsENCIal – a secretaria municipal de administração 
torna público que fará realizar no dia 03/02/2020 às 09:00 horas, Edital 
de licitação nº 007/2020, modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é 
aquisição de poltronas reclináveis em atendimento a uPa/sabará (mG), 
de acordo com a demanda da secretaria municipal de saúde, conforme 
especificações contidas no edital e seus anexos. O edital na íntegra se 
encontra disponibilizado no site www .sabara .mg .gov .br . sabará, 20 de 
janeiro de 2020 . Hélio César rodrigues resende – secretário munici-
pal de administração .

3 cm -20 1314564 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá
 –EXTraTo CoNTraTo Nº 001/2020 . Partes: município de sabará 
e ImPErIal aluGuEl E VENDas DE EsTruTuras Para 
EVENTos lTDa-mE . objeto: Prestação de serviços de locação de 
tendas e barracas, em atendimento ao calendário de eventos da secre-
taria municipal de Cultura, conforme constante Processo Interno n° 
4 .072/2019 . Data:09/01/2020 . Prazo:12meses . Valor:r$111 .550,00 . (a) 
Wander José Goddard borges – Prefeito . 

2 cm -20 1314379 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SABArá
EXTraTo Do 1º TErmo aDITIVo ao CoNTraTo Nº 018/2019 
– Partes: município de sabará e PaINEIra ENGENHarIa lTDa . 
objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, cujo objeto é a 
execução de obra de conclusão da Ponte sobre o rio das Velhas, exe-
cução da rotatória de acesso ao bairro Paciência e execução da inter-
ligação com as avenidas Expedicionário romeu Jerônimo Dantas 
e Prefeito Vitor Fantini, incluindo o fornecimento de mão de obra e 
materiais - Convênio sEToP nº 5191000612/2016, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Obras, justificativa anexa ao Processo Interno 
nº 4 .354/2018 . Data: 14/01/2020 . Prazo:25/06/2020 . (a) Wander José 
Goddard borges – Prefeito municipal de sabará .

3 cm -20 1314591 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA-mG.
 lICITaçÃo 011/2020, INEXIGIbIlIDaDE N .º 003/2020 .

 aVIso .
 Prefeitura municipal de santa Juliana torna público que efetuará o cre-
denciamento de pessoa jurídica para prestação de serviços de plantões 
médicos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, 
para atendimento à população de santa Juliana . os interessados deve-
rão encaminhar a documentação ao setor de licitações, sito à rua Pro-
fessor orestes, n . 314, Centro, em santa Juliana-mG, no período de 
21/01/2020 a 05/02/2020 . o Edital completo poderá ser obtido na sede 
da Prefeitura municipal de santa Juliana, no endereço descrito acima, 
ou através do e-mail licitacao@santajuliana .mg .gov .br .

3 cm -20 1314613 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA JuLiANA-mG.
 lICITaçÃo 012/2020 – INEXIGIbIlIDaDE 004/2020

 aVIso .
a Prefeitura municipal de santa Juliana comunica a todos os interes-
sados o chamamento público n . 001/2020, objetivando a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor fami-
liar rural ou suas organizações . Data para entrega e abertura dos enve-
lopes: 05/02/2020, às 09h00min . o edital completo poderá ser obtido 
na sede da Prefeitura municipal de santa Juliana, no Departamento de 
licitações, sito à rua Professor orestes, n . 314, Centro, em santa Julia-
na-mG, ou através do e-mail licitacao@santajuliana .mg .gov .br .

3 cm -20 1314610 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG

aVIso DE alTEraçÃo Da DaTa sEssÃo
TomaDa DE PrEço Nº: 011/2019– objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços técnicos especializados de auditoria Externa 
Independente Corretiva e Preventiva, com escopo fiscal e contábil, 
bem como Consultoria e assessoria à Controladoria Interna, nas áreas 
de gestão administrativa, financeira e de planejamento, objetivando 
a modernização organizacional e estruturação do setor, com atendi-
mento às normas e procedimentos de auditoria, conforme legislação 
do Conselho Federal de Contabilidade e as normas internacionais de 
contabilidade e controladoria . Informamos que a data da sessão foi 
alterada por motivo de conveniência e oportunidade da administração 
Pública . a nova data para entrega dos envelopes ocorrerá no setor de 
protocolo (sala 01), até às 09:30 horas do dia 04/02/2020 e abertura 
às 10:00 horas, no dia 04/02/2020, na sala de licitação e Compras, 
(sala 22), sede da Prefeitura mun . De santa luzia/mG, av . VIII, nº: 50, 
b . Carreira Comprida, CEP 33 .045 .090 . o Edital poderá ser baixado 
na pagina da internet no endereço: https://www .santaluzia .mg .gov .br/
v2/index .php/licitacao/tomada-de-preco-no-011-2019/ ou solicitado 
pelo e-mail: licitacoes@santaluzia .mg .gov .br; brunalima@santaluzia .
mg .gov .br; danielealves@santaluzia .mg .gov .br .

 Daniele aparecida alves
 Vice-Presidente da Comissão Permanente de licitação

EXTraTo DE HomoloGaçÃo Do rEsulTaDo FINal

EDITal Nº 01/2019 - Concurso Público para provimento de cargos 
da Prefeitura municipal De santa luzia - secretaria municipal de 
Educação
o Exmo . sr . Christiano augusto Xavier Ferreira, DD . Prefeito do 
município de santa luzia e a Fundação de Desenvolvimento da Pes-
quisa – FuNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Edital 01/2019, tornam público à homologação do resultado Final do 
concurso público, divulgado em 10 de dezembro de 2019, para provi-
mento dos cargos de Nível superior, médio e Fundamental Incompleto 
do Quadro de Pessoal da secretaria municipal de Educação de santa 
luzia . a homologação do resultado Final do concurso público, será 
divulgada no Quadro de avisos e Publicações da Prefeitura municipal 
de santa luzia e divulgada nos endereços eletrônicos www .gestaode-
concursos .com .br e www .santaluzia .mg .gov .br .

EDITAL Nº 01/2019, Processo Seletivo Simplificado - provimento de 
vagas para contratação temporária da Prefeitura municipal de santa 
luzia - secretaria municipal de Educação .
o Exmo . sr . Christiano augusto Xavier Ferreira, DD . Prefeito do 
município de santa luzia e a Fundação de Desenvolvimento da Pes-
quisa – FuNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do 
Edital 01/2019, tornam público à homologação do resultado final do 
Processo Seletivo Simplificado, divulgado em 19 de dezembro de 2019, 
para cargos de Nível superior, médio do Quadro de Pessoal da secre-
taria municipal de Educação de santa luzia . a homologação do resul-
tado final do Processo Seletivo Simplificado, será divulgada no Quadro 
de avisos e Publicações da Prefeitura municipal de santa luzia e nos 
endereços eletrônicos www .gestaodeconcursos .com .br e www .santalu-
zia .mg .gov .br .

santa luzia, 20 de Janeiro de 2020 .
 Christiano augusto Xavier Ferreira

 Prefeito do município de santa luzia

 EXTraTo DE CoNTraTo
Contrato nº 004/2020 - Dispensa Nº 053/2019 - Contratado: Companhia 
de Tecnologia da Informação do Estado de minas Gerais – ProDE-
mGE . Valor: r$ 205 .200,00 . Validade: 12 meses . ass . em 06/01/2020 .

14 cm -20 1314470 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA LuZiA/mG
adesão a ata de registro de Preços n° 033/2019, o município de santa 
luzia/mG torna pública a intenção de aderir a referida ata, proveniente 
do pregão eletrônico 066/2019 da Prefeitura de Porto Velho . objeto: 
aquisição de máquina para Demarcação Viária para sinalização hori-
zontal pelo sistema a frio .

2 cm -20 1314646 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mArGAriDA
EXTraTo DE PublICaçÃo Do EDITal DE lICITaçÃo

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 059/2019

o muNICÍPIo DE saNTa marGarIDa/mG, por intermédio 
do(a) Pregoeiro(a), torna público que realizará licitação na modalidade 
PrEGÃo, na forma PrEsENCIal, do tipo mENor PrEço ITEm, 
observando a lei nº 10 .520/02, lei nº 8 .666/93, lei Complementar n° 
123/06, Decreto Executivo municipal nº 264/06, e as respectivas alte-
rações, bem como às disposições estabelecidas no edital e seus anexos . 
Convoca todos os particulares interessados a participarem do certame .

obJETo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais impressos, incluindo a diagramação, formatação e confecção/
execução dos serviços gráficos para atendimento da demanda do Muni-
cípio de santa margarida .
o Edital poderá ser lido e obtido no setor de licitações, localizado 
na sede da Prefeitura municipal, de segunda-feira à sexta-feira, das 
08h30min . às 11h00min . e das 13h00min . as 16h00h ., a partir do dia 
21/01/2020; informações pelo telefone (31) 3875- 1337 ou (31) 3875- 
1776, também pelo e-mail: licitacao20172020@gmail .com .
 a ENTrEGa dos envelopes ocorrerá no dia 05/02/2020 (quarta 
feira), até 08h00min ., e a abErTura dos envelopes iniciará no dia 
05/01/2020 (quarta-feira), as 08hs10min, a sessão realizar-se-á na sala 
de reuniões da Comissão Permanente de licitação, situada na Praça 
Cônego arnaldo, nº 78 - Centro, santa margarida, Estado de minas 
Gerais .

 marCEla mENDEs DE olIVEIra
 Pregoeira

7 cm -20 1314462 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTA mArGAriDA
EXTraTo DE PublICaçÃo Do EDITal DE lICITaçÃo

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 004/2020

o muNICÍPIo DE saNTa marGarIDa/mG, por intermédio do(a) 
Pregoeiro(a), torna público que realizará licitação na modalidade PrE-
GÃo, na forma PrEsENCIal, do tipo mENor PrEço Por Km, 
observando a lei nº 10 .520/02, lei nº 8 .666/93, lei Complementar n° 
123/06, Decreto Executivo municipal nº 264/06, e as respectivas alte-
rações, bem como as disposições estabelecidas no edital e seus anexos . 
Convoca todos os particulares interessados a participarem do certame .
 obJETo: Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços 
de transporte rodoviário municipal e intermunicipal de pessoas, com 
deslocamento contínuo e eventual para atender pacientes assistidos pela 
aPaE e para as necessidades das secretarias administrativas do muni-
cípio de santa margarida .
o Edital poderá ser lido e obtido no setor de licitações, localizado 
na sede da Prefeitura municipal, de segunda-feira à sexta-feira, das 
08h30min . às 11h00min . e das 13h00min . as 16h30h ., a partir do dia 
21/01/2020; informações pelos telefones (31) 3875- 1337 ou (31) 3875- 
1776 e também pelo e-mail: licitacao20172020@gmail .com .
 a ENTrEGa dos envelopes ocorrerá no dia 04/02/2020 (terça-
feira), até 08h30min ., e a abErTura dos envelopes iniciará no dia 
04/02/2020 (terça-feira), às 08h40min . a sessão realizar-se-á na sala 
de reuniões da Comissão Permanente de licitação, situada na Praça 
Cônego arnaldo, nº 78 - Centro, santa margarida/mG, CEP 36 .913-
000 .

marCEla mENDEs DE olIVEIra
Pregoeira

7 cm -20 1314461 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTANA Do mANHuAÇu
aVIso DE lICITaçÃo
ProCEsso Nº 004/2020

PrEGÃo PrEsENCIal Nº 002/2020
o município de santana do manhuaçu – mG torna pública a abertura do 
Processo licitatório nº 004/2020, na modalidade Pregão nº 002/2020, 
na forma Presencial, tipo menor preço por item, regido pela lei Fede-
ral nº 10 .520, de 17/07/2002, lei Federal nº 8 .666 de 21/06/1993 e 
suas alterações . objeto: Contratação de Empresa mediante registro de 
Preço para futuro e eventual fornecimento de Peças dos veículos Fiat 
Ducato minibus 2012, microonibus m . benz 313CDI sprinterm, Cami-
nhonete Fiat Toro Freedom mT D4, ambulância Fiat Doblô 1 .4 da frota 
do município de Santana do Manhuaçu/MG. Abertura da Sessão Ofi-
cial do Pregão dia 05 de Fevereiro de 2020 às 08h00min . local: rua 
major Custódio, 96, Centro, CEP: 36 .940-000 santana do manhuaçu/
mG, informações pelo telefone 0xx33-3373-1149, das 13h00min às 
17h00min horas . o edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço acima . santana do manhuaçu/mG, 20 de Janeiro de 2020 . 
Joseane Caroline de abreu souza Pregoeira .

4 cm -20 1314504 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANTo 
ANTÔNio Do AmPAro. 

aviso de licitação: Concorrência Pública 001/2020 . Tipo: menor Preço 
da Tarifa objeto: Contratação da Concessão de Pontos de Estaciona-
mento e Transporte de Passageiros a Carros de aluguel (Táxi), pelo 
Prazo de 10 (Dez) anos . Entrega dos Envelopes: Dia 20 de fevereiro 
de 2020 às 13h00min . abertura dos envelopes: Dia 20 de fevereiro de 
2020 às 13h15min . Pregão Presencial 002/2020 . Tipo: menor Preço por 
Item . objeto: registro de Preços para aquisição de Gêneros alimentí-
cios . Entrega dos Envelopes: Dia 31 de janeiro de 2020 às 09h00min . 
abertura dos envelopes: Dia 31 de janeiro de 2020 às 09h15min . 
Informações completas com a Comissão Permanente de licitação da 
Prefeitura municipal de santo antônio do amparo/mG . Fone (35) 
3863-2777, no horário de 13h00min as 16h00min licitacao@santoan-
toniodoamparo .mg .gov .br .

4 cm -20 1314478 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT-mG
Extrato do 4º Tado Contrato 009/2016 .objeto: Prorrogação do prazo 
de vigência; Vigência: 31/12/2020, Vlr . global r$800 .604,00- Funda-
mento legal no art . 57, II da lei 8 .666/93 .

1 cm -20 1314490 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SANToS DumoNT – mG
abertura do processo PP003/2020 obj .: futura e eventual aquisição de 
uma usina de micropavimentação asfáltica e de um caminhão traçado 
para acoplamento da usina de micropavimentação asfáltica  . abertura: 
05/02/2020 às 09horas ;

1 cm -20 1314582 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo BENTo ABADE - mG
 torna pública abertura do processo licitatório 004/2020 – Tomada de 
Preços 002/2020 – tendo como objeto a contratação de empresa de 
engenharia para execução de cobertura da quadra poliesportiva do 
bairro Jardim das oliveiras, no município de são bento abade – mG . 
Data: 10 de fevereiro de 2020 . abertura: 13h e 30 - Edital e informa-
ções através do telefone (35) 3236-1213, através do e-mail: licitacao@
saobentoabade .mg .gov .br ou através do site http://www .saobentoabade .
mg .gov .br/site/ .

2 cm -20 1314456 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

3º aditivo ao contrato Nº 075/2017 . Partes: P .m .s .G .r .a . e up brasil 
administração e serviços ltda . Valor: r$ 304 .321,50 .

1º aditivo ao contrato Nº 009/2019 . Partes: P .m .s .G .r .a . e Duarte e 
reis ltda . Valor: r$ 168 .105,01 .

1º aditivo ao contrato Nº 010/2019 . Partes: P .m .s .G .r .a . e m s Comer-
cio e locação de Equipamentos ltda – mE . Valor: r$ 3 .570,00 .

1º aditivo ao contrato Nº 353/2019 . Partes: P .m .s .G .r .a . e aGE Vigi-
lância e segurança Patrimonial EIrElI EPP . Valor: r$ 1 .800,00 .

PrEFEITura muNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo abaIXo 
– objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de ornamentação/decoração natalina atendendo as neces-
sidades da Prefeitura municipal de são Gonçalo do rio abaixo . 
Vigência: até 30/01/2020 . TErmo DE CoNTraTo N .º 342/2019 . 
Partes: P .m .s .G .r .a . e aGa organização de Festas e Eventos ltda . 
Valor r$ 28 .900,00 . TErmo DE CoNTraTo N .º 343/2019 . Partes: 
P .m .s .G .r .a . e aprodutora Produções artísticas e Eventos ltda . Valor 
r$ 104 .000,00 .

PrEFEITura muNICIPal DE sÃo GoNçalo Do rIo abaIXo 
– objeto: Contratação de empresa para locação de infra estrutura, sono-
rização, iluminação, para eventos de pequeno e médio porte, atendendo 
as necessidades da secretaria municipal de Cultura da P .m .s .G .r .a . . 
Vigência: até 31/12/2020 . TErmo DE CoNTraTo N .º 360/2019 . 
Partes: P .m .s .G .r .a . e buffet The Kirius são Gonçalo EIrElI . 
Valor r$ 34 .450,00 . TErmo DE CoNTraTo N .º 361/2019 . Par-
tes: P .m .s .G .r .a . e TWr Consultoria EIrElI . Valor r$ 255 .000,00 . 
TErmo DE CoNTraTo N .º 362/2019 . Partes: P .m .s .G .r .a . e Ws 
Estruturas para Eventos ltda . Valor r$ 62 .500,00 . 

8 cm -20 1314497 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo 
GoNÇALo Do rio ABAiXo/mG

Pregão Presencial N .º 124/2019 . a Pregoeira e Equipe de apoio infor-
mam que realizará Processo licitatório 219/2019 - Pregão Presencial 
N .º 124/2019 – aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos 
de informática, atendendo as necessidades da secretaria municipal de 
saúde de são Gonçalo do rio abaixo/mG . a Pregoeira e Equipe de 
apoio informam que houve necessidade de rETIFICaçÃo no Edital 
de Licitação. O Termo de Retificação e o edital completo poderá ser 
obtido através do site oficial do órgão: www.saogoncalo.mg.gov.br.

s . G . r . abaixo, 20 de janeiro de 2020 .
antônio Carlos Noronha bicalho – Prefeito municipal . 

3 cm -20 1314430 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL-rEi 
torna público as atas de registro de Preços, aquisição de mate-
rial de pintura, ata 001/2020 r$137 .136,78 Coelho e silva Comér-
cio e serviços ltda . EPP CNPJ 10 .282 .328/0001-00, ata002/2020 
r$70 .125,22 serraria agostini ltda CNPJ 18 .556 .357/0001-16, 
ata 003/2020 r$183 .608,00 luzColor Indústria e Comércio ltda . – 
mE CNPJ 13 .628 .137/0001-37 e aquisição de pneus ata 004/2020 
r$306 .491,90 lucas lorenzo Comércio e serviços Eirelli CNPJ 
21 .035 .519/0001-85, ata 005/2020 r$312 .156,00 a auto Peças & 
Pneus Eirelli CNPJ 31 .904 .067/0001-84, ata 006/2020 r$276 .493,50 
maria Cristina Perazza Tamborrino Importação e Exportação EPP CNPJ 
01 .312 .680/0001-41, ata 007/2020 r$189 .658,00 Del rey Pneus Peças 
e Equipamentos ltda . CNPJ 19 .409 .408/0001-40 e aquisição de mate-
riais esportivos ata 008/2020 r$165 .734,25 sport Center Entreteni-
mento ltda CNPJ 11 .456 .990/0001-93, ata 009/2020 r$75 .149,45 Gol 
sport barbacena ltda . mE CNPJ 13 .659 .970/0001-45, ata 010/2020 
r$43 .979,50 magalhães Indústria e Comércio Eirelli – EPP CNPJ 
17 .403 .267/0001-22, ata 011/2020 r$133 .483,90 rodrigo Tolosa 
rico – mE CNPJ 00 .868 .882/0001-01, ata 012/2020 r$116 .909,28 
Kripton Indústria e Comércio Eirelli CNPJ 11 .669 .001/0001-40, ata 
013/2020 r$74 .236,50 uniforme Danyellen Geralda Dias CNPJ 
30 .121 .855/0001-31 e aquisição de prestação de serviços de eventos 
ata 014/2020 r$53 .310,00 lívia do Carmo Freitas silva 07125289622 
– mE CNPJ 19 .555 .399/0001-03, ata 015/2020 r$106 .600,00 oti-
misa marketing e Eventos ltda . – EPP CNPJ 07 .559 .474/0001-17, 
ata 016/2020 r$1 .225 .535,00 luiz Carlos resende – mE CNPJ 
12 .284 .179/0001-35, ata 017/2020 r$904 .102,00 mercês Cabral rios 
– mE CNPJ 17 .531 .554/0001-18, ata 018/2020 r$214 .150,00 K9 
locações e Eventos ltda . –mE CNPJ 11 .566 .564/0001-02 . Nivaldo 
José de andrade – Prefeito municipal .

7 cm -20 1314428 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi 
torna público a abertura do Processo de licitação nº 005/2020, Pregão 
Presencial nº 001/2020, transporte escolar . abertura dia 31/01/2020, às 
10h . Edital disponível no site: www .saojoaodelrei .mg .gov .br .

1 cm -20 1314635 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo DEL rEi,
torna público a celebração do 1° termo aditivo ao CoNTraTo n° 
137/2019, com a empresa ENGETEC ENGENHarIa EIrElI – mE, 
cujo objeto é a prorrogação da vigência original do contrato por mais 04 
(quatro) meses . Fundamentação legal: clausula quinta do contrato ori-
ginal, bem como no §1° do art . 57 c/c inciso II do art . 57 da lei Federal 
n° 8 .666/93 . Data de assinatura: 19/12/2019 .Nivaldo Jose de andrade 
– Prefeito municipal .

2 cm -20 1314315 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do DiViNo/mG
Extratos de Contratos . nº 05/2020- município de são José do Divino X 
morbri Construções e Empreendimentos ltda - Valor: r$ 287 .924,84 . 
Data do contrato: 17/01/2020 . Vigência: a partir da data de recebimento 
da Ordem de Serviço, e ainda conforme cronograma físico-financeiro 
objeto: Contratação de empresa objetivando a construção do alam-
brado do Estádio municipal sebastião Cangussu .

2 cm -20 1314352 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo JoSÉ Do GoiABAL
aviso de licitação . Proc . licitatório: 022/2020 . Pregão Presencial 
011/2020 registro de Preços 003/2020 a Prefeitura municipal de s . 
J . Goiabal torna público que irá realizar licitação, modalidade: Pregão 
Presencial 011/2020 . objeto: registro de preços para futura contrata-
ção de empresa para prestação de serviços para captação de recursos , 
junto aos órgãos Federal e Estadual, elaboração e acompanhamento das 
Propostas e dos Planos de trabalho visando a celebração de convenios . 
Tipo: menor preço Global . Edital à disposição – www .saojosedogoia-
bal .mg .gov .br são José do Goiabal, 20 de Janeiro de 2020 .

3 cm -20 1314579 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo PEDro Do SuAÇuÍ/mG
ErraTa TomaDa DE PrEço 004/2018

Errata referente a ata, Extrato da ata e Contrato do Processo licitatório 
nº .045/2018, na modalidade Tomada de Preço nº . 004/2018 .
objeto: contratação de empresa sob regime de empreitada por menor 
preço global para ampliação do Parque de exposições em são Pedro do 
suaçuí – mG conforme convênio 1491000796/2017 sEGoV/PaDEm . 
Na aTa E No EXTraTo Da aTa E CoNTraTo Do ProCEsso 
lICITaTÓrIo Nº . 045/2018, Em TEmPo oNDE sE lÊ: Empresa 
Vencedora CmP ProJETos E CoNsTruçõEs lTDa mE r$ 
204 .834,22 (duzentos e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e 
vinte e dois centavos) . lEIa-sE:Empresa Vencedora CmP ProJETos 
E CoNsTruçõEs lTDa mE r$ 201 .264,88 (duzentos e um mil 
duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) . Prefeitura 
municipal de são Pedro do suaçuí/mG, 10 de julho de 2018 – ricardo 
araújo souza - Prefeito municipal licitapedro@bol .com .br

4 cm -20 1314652 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SÃo romÃo/mG
-Proc . 9/20-TP 2/20-serv . construção parque de exposições-CTr 
844398/17/maPa/CaIXa-Habilitação: 10/2/20-9h - licitacao .prefei-
turaromao2017@gmail .com - saoromao .mg .gov .br . 

1 cm -20 1314650 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SArZEDo/mG – 
aVIso DE abErTura DE lICITaçÃo - Pregão Presencial n .º 
03/2020 – para “aquisição de utensílios para cozinha em atendi-
mento as creches municipais, com EXClusIVIDaDE DE DIsPuTa 
E CoNTraTaçÃo DE mEI/mPE’s, nos termos do artigo 48, da 
LC 123/2006, com redação dada pela LC 147/2014, conforme defi-
nido no Termo de referência anexo ao edital”, no dia 31/01/2020, as 
09hs30mn, no setor de Compras, a rua antônio Dias dos santos, 148, 
Centro, sarzedo/mG . o edital e anexos encontram-se a disposição no 
site da Prefeitura www .sarzedo .mg .gov .br . Informações pelo telefone 
31 3577 6531, e-mail comprassaude@sarzedo .mg .gov .br . sarzedo/mG, 
20 de janeiro de 2020 .

3 cm -20 1314511 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE SENADor FirmiNo
Processo 03/20 – PP 03/20 . objeto: Contratação de Empresa para pro-
moção e organização do carnaval 2020 . Credenciamento/Julgamento 
31/01/20, às 07:30hs . Edital Praça raimundo Carneiro 48 . Tel . 32 3536 
1275 . E-mail: prefeiturasf .licitacao@hotmail .com .

1 cm -20 1314356 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200120193847026.


